UNIDADES DE VENTILAÇÃO DESCENTRALIZADA COM RECUPERAÇÃO DE CALOR

Tradução autromática

VENTO Ergo A50 Pro
VENTO Ergo A50-1 Pro
Capacidade de ar – até 50 m3/h
Recuperação de calor – até 88%

APLICAÇÃO
- Arranjo de ventilação eficiente de economia de energia e exaustão de uma única sala em apartamentos, casas, casas de campo, instalações sociais e comerciais. A recuperação
de calor minimiza as perdas de calor da ventilação.
- O equilíbrio de umidade e a troca de ar controlável criam um microclima definido individualmente. Rede coordenada

baseada em várias unidades de ventilação integradas de sala única com controle central.

Projeto
Cobertura externa de ventilação AH-S para paredes
finas (incluída no VENTO Ergo A50 S Pro /

Unidade de ventilação com
um (incluído na entrega do
VENTO E Ergo A50-1 S Pro

O ventilador está desligado

(As persianas estão FECHADAS)

Unidade de ventilação com persianas automáticas
(incluída no conjunto de entrega VENTO Ergo A50
Pro / Ergo A50 S Pro)

Regeneração de calor e Humidade

Modificações:
VENTO Ergo A50-1 Pro – sem cabo de alimentação

Acumulador de energia cerâmica de alta tecnologia com recuperação de calor

VENTO Ergo A50-1 Pro P – cabo de alimentação branco com plugue Euroq
qDevido à sua estrutura celular possui uma superfície de maior área de transferência de calor e

VENTO Ergo A50-1 Pro P1 – cabo de alimentação branco com plugue dos EUAq

alta eficiência. O acumulador de energia é caracterizado com excelentes propriedades de

VENTO Ergo A50-1 Pro P2 – cabo de alimentação branco com plugue britânico

condução de calor e capacidade de armazenamento de energia térmica.
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Lógica de operação da unidade no período de inverno

Fase 2(70 segundos)

Fase 1(70 segundos)

+ 20°C

LADO DE FORA

+ 17°C

INTERIOR

LADO DE FORA

- 7°C

•
•

- 10°C

•

O ar viciado quente é extraído do local, flui através do regenerador cerâmico e
transfere uma parte do calor e da umidade acumulados para ele.

•

Em 70 segundos, após o aquecimento do regenerador cerâmico, a unidade passa para o modo de
alimentação.

O ar de entrada frio limpo flui através do regenerador e absorve o calor e a
umidade acumulados.
Em 70 segundos, após o resfriamento do regenerador cerâmico, a unidade é comutada para o
modo de extração de ar.

Ao controle
Alta velocidade

O controle do modo de operação da unidade é realizado por meio de três comandos manuais.

interruptores de posição localizados na caixa da unidade ou usando o controle remoto. qA

Fora

unidade está equipada com um sensor de umidade para controle e regulação da umidade

Ventilação

interna.

A conexão das unidades em um sistema de ventilação fornece ventilação

Velocidade média

Fornecimento e exaustão

ventilação com calor

equilibrada e controle central.

recuperação
Fornecimento de ar

Controle remoto e seleção do modo de operação:

Modo noturno:

Ativação/desativação da unidade

À noite, a unidade é comutada para o modo de baixa velocidade pelo sensor fotográfico.

3 velocidades de unidade

Modo de suprimento de ar:

Modo de fornecimento de ar passivo:

A unidade opera no modo de fornecimento de ar permanente.

As persianas automáticas são abertas, o ventilador não funciona.

Ventilação reversível com recuperação de calor:

Modo de ventilação:

A unidade muda do modo de alimentação para o modo de extração e vice-versa em períodos

As unidades integradas operam em suprimento de ar permanente ou extração de ar

de tempo definidos e transfere o calor e a umidade contidos no ar de extração para o ar de

modo dependendo das configurações durante a montagem.

entrada frio no inverno ou o frescor no verão através do trocador de calor cerâmico.

A unidade é configurada no modo de extração de ar por padrão.

Modo de controle de umidade:

Defina o nível de umidade necessário (45, 55 ou 65 %). A unidade mantém automaticamente
o ponto de umidade interno ajustado confortável.

A conexão de várias unidades em série permite seu controle síncrono pela primeira unidade. O sinal do controle remoto é recebido apenas pela primeira unidade.

VENTO Ergo A50 Pro

Nº 1

VENTO Ergo A50 Pro

VENTO Ergo A50 Pro

VENTO Ergo A50 Pro

Nº 10

Nº 11

Nº 20

Controlo remoto

ao controle

~ 230 V

~ 230 V
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UNIDADES DE VENTILAÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECUPERAÇÃO DE CALOR

acabamento. Inclui a instalação dos dutos de ar telescópicos, coifa de ventilação externa

Montagem

e disposição dos cabos elétricos.

A unidade foi projetada para instalação externa através da parede dentro de um

• montagem finalantes do comissionamento de uma casa. Inclui a instalação do

buraco redondo preparado na parede externa do edifício.

regenerador, dos filtros, conexão da unidade de ventilação.

qA melhor solução de ventilação é a instalação em pares de unidades conectadas em fase

qSe a montagem do exaustor na parede externa for indesejável, ela pode ser

reversa. Algumas unidades fornecem ar fresco para a sala e outras unidades extraem o ar

embutida e a grade externa pode ser inserida no batente da janela externa usando o

viciado da sala. Isso permite organizar a ventilação equilibrada mais eficiente.

kit de pré-instalação KIT BlauPlast 204x60-1. Disponível mediante pedido separado.

qNo caso de construção totalmente nova, as unidades são montadas em duas etapas:

• pré-instalaçãona fase de acabamento interior e parede decorativa exterior

Sacada

Instalação da unidade VENTO Ergo A50 Pro

Sala

exemplo em uma parede

Sala

com espessura padrão

Exemplo de instalação da unidade VENTO
Ergo A50-1 S Pro em uma parede fina

corredor

Sala

Banheiro

Cozinha

Dados técnicos
Parâmetros
Velocidade

VENTO Ergo A50 Pro / Ergo A50-1 Pro
VENTO Ergo A50 S Pro / ErgoA50-1SPro

1

Tensão / 50-60 Hz [V]

2

3

1 ~ 100-230

5

7

0,024

0,026

0,039

610

800

1450

Capacidade de ar [m3/h]

21

32

50

Nível de pressão sonora a 1 m [dB(A)] *

22

29

32

Nível de pressão sonora a 3 m [dB(A)] *

13

20

23

Potência [W]

Atual
RPM [min-1]

4,5

Atenuação da pressão sonora externa

40

[dB(A)] **
Eficiência de regeneração [%] ***
Temperatura máxima do ar transportado, °C

classe SEC
Classificação de proteção de entrada

88

83

75

de -20 a +50

UMA
IP24

* De acordo com a ISO 3741: 2004
* * De acordo com a norma DIN EN 20140

* * * De acordo com DIBt LÜ-A 20
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Montagem angular em uma parede com espessura padrão

usando KIT BlauPlast 204x60-1

Dimensões totais, mm

310

280

0-

242

24

0-

46

0

12

46

0-

0

242

12

0-

42

0

90

VENTO Ergo A50-1 Pro

VENTO Ergo A50 S Pro

Descrição

Inclui:
• Duto de ar redondo de Ø150 mm

Kit de pré-instalação VENTO Ergo A50 Pro

• Coifa de ventilação externa AH 150
• Plugue de espuma plástica

Inclui:
• Regenerador de cerâmica Ø150 mm
• Unidade de ventilação VENTO Ergo A50

Kit de conclusão VENTO Ergo A50 Pro

• Filtros G3
• Placa de montagem

• Controle remoto

qInclui:
• Regenerador de cerâmica Ø150 mm
• Unidade de ventilação VENTO Ergo A50-1

Kit de conclusão VENTO Ergo A50-1 Pro

• Filtros G3
• Placa de montagem

• Controle remoto

qControle remoto

FB-Vento Ergo

Kit de instalação para montagem
angular qInclui:

KIT BlauPlast 204x60-1

• Grade de ventilação plástica 230x86 mm
• Duto de ar plástico 204x60 mm

• Curva de conexão plástica de Ø150 a 204x60 mm
FP VENTO Ergo A50 G3

qKit de filtro G3 (2 peças)

FP VENTO Ergo A50 F8

qFiltro F8 (1 peça)
Capô de alumínio pintado de branco

AH branco 150

AH cromo 150

Capô de aço inoxidável escovado

AH-S cinza 150

qExaustor de aço inoxidável pintado de cinza para paredes finas

AH-S cromo 150

qExaustor de aço inoxidável escovado para paredes finas
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VENTO Ergo A50-1S Pro

Acessórios

Nome do acessório

42

90

65

65

VENTO Ergo A50 Pro

157

212

260

212

24

310

157

157

300

300

157

260

280

